
\ Darovací smlouva
ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavírají tuto smlouvu

Smluvní strany

1. Dárce

zastoupený

BOSCH DIESEL s.r.o.
Pávov 121, 586 06 Jihlava
IČO 46995129; zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8864
Rajendra Basavaraju 
DipL-Kfm. Klaus Ralph Carle

2. Obdarovaný

zastoupený

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
se sídlem: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava 
IČ: 00090638, zapsána v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1472
ředitelem MUDr. Lukášem Velevem, MHA

1.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek dárce, poskytnout Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci 
(dále jen obdarovaný) finanční dar za účelem podpory kardiologíckého oddělení - pořízení 
nového EKG na 12 svodů. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke 
stanovenému účelu.

II.
Výše smluvního závazku a jeho předání

Dárce se zavazuje darovat obdarovanému částku 113 226,50- Kě, slovy: 
stotřinácttisícdvčstčdvacetšestkorunčeských padesáthaléřů. Uvedená částka bude poukázána dárcem na účet 
obdarovaného u Komerční banky, a.s., číslo účtu:

HI.
Smluvní termíny

Dárce se zavazuje předat obdarovanému částku dle čl. II této smlouvy nejpozdčji do jednoho měsíce 
od podpisu darovací smlouvy oběma stranami.
Dar je poskytnut za podmínky, že obdarovaný doloží nejpozdčji do 31.12.2020 doklad o čerpání daru 
vhodným způsobem (faktura, dodací list, výpis z účtu apod.) a ten doručí v určené lhůtč na adresu sídla 
dárce, že použil částku ke stanovenému účelu, nebo dar neprodleně vrátí.



IV.
Ostatní ujednání

Povinností obdarovaného je v pnpadě změn kontaktních údajů (tj. názvu, sídla, telefonu, mailu), 
oznámit tyto dárci.
Pnpadné změny ve smlouvě budou vyhotoveny pouze písemným dodatkem.
Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí obecně platnými právními předpisy.
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